
Jingle Bowls

Kerstactiviteiten kalenderrrrr
laat je lekker gaan met kerst

Kerst kerster kerstst 
Ontspannen kerstdiner

3-daags arrangement

Aankomst 24 of 25 december 2019

Vanaf € 174,50 per persoon

 2 overnachtingen in BASE Room

 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

 2 x voorgerecht & desserts van het uitgebreide  

kerstbuffet. Geen wandeling tijdens de tweede 

gang, het hoofdgerecht wordt uitgeserveerd  

(start diner om 17:00 of 19:30 uur)

 Gratis en onbeperkt toegang tot HUP Sport & Play

Jingle bowls 
All-inclusive Bowlen & Grillen

3-daags arrangement

Aankomst 24 of 25 december 2019

Vanaf € 189,- per persoon

 2 overnachtingen in BASE Room

 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

 All-in arrangement met een combi van onbeperkt 

eten en drinken en bowlen

 1 x voorgerecht & desserts van het uitgebreide 

kerstbuffet. Geen wandeling tijdens de tweede 

gang, het hoofdgerecht wordt uitgeserveerd (start 

diner om 17:00 of 19:30 uur)

 Gratis en onbeperkt toegang tot HUP Sport & Play

Dooor feesten 
Tussen de feestdagen

3- daags arrangement

Aankomst 27 of 28 december 2019

Vanaf € 129,50 per persoon

 2 overnachtingen in BASE Room

 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

 Relaxed tafelen op aankomstdag en genieten  

van een heerlijk driegangendiner

 Gratis en onbeperkt toegang tot HUP Sport & Play

Bubbel, bruis 
Oud & Nieuw

3- daags arrangement

Aankomst 30 december 2019

Vanaf € 225,- per persoon

 2 overnachtingen in BASE Room

 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

 2 x buffet op 30 en 31-12 (start om 17:00 of 

19:30 uur)

 Feestavond op 31-12 met DJ, hapjes & drankjes

 Gratis en onbeperkt toegang tot HUP Sport & Play

Ga je liever all-in Grillen & Bowlen op 30 december? 

Dat kan voor € 15,- p.p. extra
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 Activiteit  Beschrijving  Tijdstip  Voor wie?

Familie Kerstfilms 
in de Cinema

Gezellig samen een kerstfilm kijken, net zoals thuis  
maar dan in onze bioscoop!

Gehele dag De hele familie

Kerstwandeling 
In de omgeving

Vraag naar een route bij de receptie voor de Strabrechtse  
heide of de bosrijke omgeving van Mierlo.

Gehele dag De hele familie

Kids club
Knutselen  
& Spelen

Kinderen kunnen lekker hun gang gaan in onze kids club  
met knutselen en spelen.

09:00 tot 12:00
Graag aanmelden*

0 - 4 jaar

Kids club - 
Active Play 
Kerstboom & 
Kerstballen 
knutselen

Voor de jonge creatievelingen onder ons! 09:00 tot 10:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Kids club -  
Active Play

Doe je mee aan Rendier tikkertje, sneeuwballen trefbal  
of kerstsjoelen?

10:00 tot 11:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Kids club -  
Active Play
Midget golf  
& Sutu

Wie schiet het hardst? En wie het meest precies?  
Je weet het direct met een spelletje op de Sutu voetbalmuur.

11:00 tot 12:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Monkeytown
Indoor speel- 
paradijs

Klimmen, klauteren, door tunnels kruipen, glijden van diverse 
glijbanen, spelen met super lego, en ravotten in de ballenbak!

09:30 tot 16:00
Haal je polsbandje 
bij de receptie

Kids < 12

Fitness
Aqua gym

Actieve workout onder leiding van onze instructeurs  
in het zwembad.

13:30 tot 14:30
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Health Spa
Beauty  
behandelingen

Even wat tijd voor je zelf? Boek een heerlijke massage of  
laat je nagels lakken.

12:00 tot 19:00
Graag aanmelden*
Tegen betaling

> 16 jaar

HUP EET 
Kerst buffet

Schuif je lekker aan ons kerstbuffet? Geen gewandel tijdens de 
tweede gang, het hoofdgerecht wordt namelijk uitgeserveerd.

17:00 of 21:00
Graag aanmelden*

De hele familie

Bowl & Grill Iedereen houdt van bowlen. Iedereen kan ook bowlen.  
Nouja, of totaal niet. Dat maakt het extra funny.

14:00 tot 22:00
Graag aanmelden*
Tegen betaling

De hele familie

muziek in de 
Sports Bar

Sonny Griffin’s muzikale roots liggen in de soul en R&B. 19:00 tot 24:00 De hele familie
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 Activiteit  Beschrijving  Tijdstip  Voor wie?

Familie Kerstfilms 
in de Cinema

Gezellig samen een kerstfilm kijken, net zoals thuis 
maar dan in onze bioscoop!

Gehele dag De hele familie

Kerstwandeling 
In de omgeving

Vraag naar een route bij de receptie voor de Strabrechtse heide 
of de bosrijke omgeving van Mierlo.

Gehele dag De hele familie

Kids club
Knutselen & 
Spelen

Kinderen kunnen lekker hun gang gaan in onze kids club  
met knutselen en spelen.

09:00 tot 12:00
Graag aanmelden*

0 - 4 jaar

Kids club -  
Active Play 
Kerstboom & 
Kerstballen 
knutselen

Voor de jonge creatievelingen onder ons! 09:00 tot 10:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Kids club -  
Active Play

Doe je mee aan Rendier tikkertje, sneeuwballen trefbal  
of kerstsjoelen?

10:00 tot 11:00
Graag aanmelden

Kids 4 tot 12

Spinning Zorgt ervoor dat jouw calorieën van als sneeuw voor de zon 
verdwijnen.

10:15 tot 11:15
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Kids club -  
Active Play
Kerstspeurtocht

Fotospeurtocht door HUP. 11:00 tot 12:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

FANATIC 
Voetbal quiz

Ontdek op een leuke manier alle voetbalschatten van FANATIC. 13:00 tot 14:00 De hele familie

Fitness
Kerst Power

Werk je onder leiding van onze instructeurs, in het zweet op de 
vetste Kerst-hits.

09:15 tot 10:15
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Fitness
Kerst Circuit 
Training

In onze Funxtion zone ga je o.l.v. onze instructeurs trainen in 
Circuit vorm. Geschikt voor elk niveau sporter.

09:15 tot 10:15
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Fitness
Xco

Met behulp van een grit-buis en opzwepende muziek ga je  
o.l.v. onze instructeurs je grenzen verleggen.

10:15 tot 11:15
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Sutu Challenge Wie wint de challenge op onze voetbalmuur? 14:30 tot 15:30 De hele familie

Health Spa
Beauty  
behandelingen

Even wat tijd voor je zelf? Boek een heerlijke massage of laat je 
nagels lakken.

12:00 tot 19:00 
Graag aanmelden* 
Tegen betaling

> 16 jaar

Voorlees uurtje
bij de openhaard

De leukste Kerstverhalen voor de kleintjes. 16:30 tot 17:00 Kids 0 tot 12 jaar

Hup  
Kerst buffet

Schuif je lekker aan ons kerstbuffet? Geen gewandel tijdens de 
tweede gang, het hoofdgerecht wordt namelijk uitgeserveerd.

17:00 of 21:00
Graag aanmelden*

De hele familie

Bowl & Grill Iedereen houdt van bowlen. Iedereen kan ook bowlen. Nouja, of 
totaal niet. Dat maakt het extra funny.

14:00 tot 22:00
Graag aanmelden*
Tegen betaling

De hele familie

Muziek in de 
Sports Bar

Lise Verheijen. Laat je hart verwarmen door de prachtige 
liedjes van Lise.

19:00 tot 23:00 De hele familie
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 Activiteit  Beschrijving  Tijdstip  Voor wie?

Familie Kerstfilms 
in de Cinema

Gezellig samen een kerstfilm kijken, net zoals thuis  
maar dan in onze bioscoop!

Gehele dag De hele familie

Kerstwandeling 
In de omgeving

Vraag naar een route bij de receptie voor de Strabrechtse heide 
of de bosrijke omgeving van Mierlo.

Gehele dag De hele familie

Street Jump Het leukste en coolste indoor trampolinepark. 10:30 tot 11:30
Graag aanmelden*
€ 10 incl. sokken

> 7 jaar

Kids club 
Knutselen & 
Spelen

Kinderen kunnen lekker hun gang gaan in onze kids club  
met knutselen en spelen.

09:00 tot 12:30
Graag aanmelden*

0 - 4 jaar

Kids club -  
Active Play 
Kerstboom & 
Kerstballen 
knutselen

Voor de jonge creatievelingen onder ons! 09:00 tot 10:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Kids club - 
Active Play
Kerst Mini-Disco

Laat je beste dansmoves zien! 10:00 tot 11:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Kids club - 
Active Play
Knutselen EN 
smikkelen!

Creatief met Kerstkoekjes, Sneeuwpop-marshmellows  
& Eierkoek-sterren.

11:00 tot 12:00
Graag aanmelden*

Kids 4 tot 12

Mulicourt
Jenga XXL

Wie heeft zijn of haar zenuwen het beste onder controle? 13:00 tot 14:00
Graag aanmelden*

De hele familie

Monkeytown
Indoor  
speelparadijs

Klimmen, klauteren, door tunnels kruipen, glijden van diverse 
glijbanen, spelen met super lego, en ravotten in de ballenbak!

09:30 tot 16:00
Haal je polsbandje 
bij de receptie

Kids < 12

Kerst Spinning 
Marathon

Deze 3 uurs marathon zorgt ervoor dat jouw calorieën van 1e 
Kerstdag als sneeuw voor de zon verdwijnen.

09:15 tot 12:15
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Fitness 
XXL Kerst  
Funxtion les

Onder leiding van onze instructeurs train je jouw gehele lichaam!! 
Alle spieren komen aan bod!

09:15 tot 10:45
Graag aanmelden*

> 16 jaar

Multicourt
Kerstvoetbal

Laat je skills zien tijdens paaltjes voetbal, tienen, partijtje,  
kegel voetbal. 

14:30 tot 15:30
Graag aanmelden*

De hele familie

FANATIC 
Voetbal quiz

Ontdek op een leuke manier alle voetbalschatten van FANATIC. 16:00 tot 17:00 De hele familie

Health Spa
Beauty  
behandelingen

Even wat tijd voor je zelf? Boek een heerlijke massage of laat je 
nagels lakken.

12:00 tot 19:00
Graag aanmelden*
Tegen betaling

> 16 jaar

HUP
Kerst buffet

Schuif je lekker aan ons kerstbuffet? Geen gewandel tijdens de 
tweede gang, het hoofdgerecht wordt namelijk uitgeserveerd.

17:00 of 21:00
Graag aanmelden*

De hele familie

Bowl & Grill Iedereen houdt van bowlen. Iedereen kan ook bowlen. Nouja, of 
totaal niet. Dat maakt het extra funny.

14:00 tot 22:00
Graag aanmelden*
Tegen betaling

De hele familie

Muziek in de 
Sports Bar

Brian. 
Thema-megamixes van meerdere tracks uit de jaren 90 en 00’s.

19:00 tot 23:00 De hele familie

 24 December 25 December 26 December


